
 

 Rejestr Żłobków v1.0 (Moduł 2) 

 Lista dzieci Sprawy Instrukcja obsługi Profil użytkownika Wyloguj 

Użytkownik: 

Wniosek 

Informacja wstępna 

Numer wniosku: 

 

Dane osoby upoważnionej 

Dane osoby upoważnionej przez wójta / 
burmistrza / prezydenta miasta do złożenia 
wniosku o dofinansowanie i dokonywania 
zmian. Dane uzupełniane automatycznie 
danymi zalogowanego użytkownika. Jeśli 
chcesz je zmodyfikować, przejdź do edycji 
danych użytkownika. Zaloguj się do modułu 1, 
wybierz „Profil użytkownika” w prawym górnym 
rogu ekranu, a następnie zmodyfikuj i zapisz 
dane. 
Użytkownik gminny posiadający uprawnienia 

dostępowe do Rejestru Żłobków potrzebuje 

odrębnego upoważnienia do reprezentowania 

wójta / burmistrza / prezydenta miasta w 

zakresie złożenia wniosku o dofinasowanie i 

dokonywania zmian w ramach programu 

MALUCH+  2022-2029.  Uprawnienia 

dostępowe do Rejestru Żłobków nie są 

równoznaczne z umocowaniem do 

występowania w imieniu ww. organu. 

Upoważnienie powinno zostać wystawione w 

formie papierowej i być przechowywane w 

dokumentacji poza  systemem Rejestr Żłobków. 

Wzór upoważnienia ustala organ wydający 

upoważnienie.” 
 

2 /14/ 5 

https://rejestrzlobkowtest.mrips.gov.pl/children
https://rejestrzlobkowtest.mrips.gov.pl/sprawy
https://rejestrzlobkowtest.mrips.gov.pl/assets/pdf/instrukcja_obslugi.pdf


 

 

 

Imię: 

Nazwisko: 

Gmina: Karczew 

Stanowisko:  * 

ABC 

Email: 

Telefon: 

Login: 

Treść oświadczenia: 

Data: 

pole wypełniane automatycznie 

pole wypełniane automatycznie 

 
pole wypełniane automatycznie 

 

pole wypełniane automatycznie 

 

pole wypełniane automatycznie 

pole wypełniane automatycznie 

 

Oświadczam, że jestem upoważniony do przekazania do Wojewody […] 

wniosku o dofinansowanie w ramach programu […] 

pole wypełniane automatycznie 

 



Dane podmiotu 

 Dane w sekcji są uzupełnione 
automatycznie. Jeśli poniższe dane 
nie są poprawne, przejdź do modułu 
1, wybierz listę podmiotów, wyszukaj 
podmiot i zmodyfikuj jego dane.” 

Nazwa gminy: 

 

Adres siedziby podmiotu 

 

 

 

NIP: 

REGON: 

E-mail: 

Telefon: 

Województwo: 

Powiat: 

Gmina: 

Miejscowość: 

Ulica: 

Numer Domu: 

Numer lokalu: 

Kod pocztowy:  * 

00-000 



Oświadczenia 

   Oświadczenie o zapoznaniu się z wymogami KPO* 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami Programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022–2029 i oświadczam, że realizowane 
zadanie będzie spełniało wymogi w nim wskazane. Ponadto jestem świadoma/y, że ze 
środków KPO na tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych 
(bez możliwości tworzenia miejsc opieki u dziennych opiekunów) można sfinansować 
poniżej przedstawione działania. Opisy tych działań dostępne są w treści programu 
MALUCH+ 2022-2029 (link https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029). 

a. zakup nieruchomości, rozumiany jako zakup gruntu lub budynku lub lokalu, 

b. budowa żłobków lub klubów dziecięcych, zgodnie z zasadami uniwersalnego 
projektowania, tj. wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego, 

c. adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, tj. dostosowanie 

budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością), w 
tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni itp., w celu utworzenia 
żłobka lub klubu dziecięcego. 

Uzupełniająco w stosunku do wydatków wskazanych w lit. a – c finansowaniu mogą 
podlegać działania polegające na: 

rozbiórce obiektu budowlanego, montażu, tj. rodzaju robót budowlanych 
polegających na wytworzeniu obiektu z gotowych, połączonych (montowanych) 
w jedną funkcjonalną całość elementów, np. montaż instalacji centralnego 
ogrzewania budynku, zakupie i montażu wyposażenia (w tym m.in. meble, 
wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, 
zabawki), zakupie – stanowiących wyposażenie instytucji opieki – pomocy do 
prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, 
specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i 
prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, 

wyposażeniu i montażu placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i 
ogrodzeniem, dostosowaniu otoczenia instytucji opieki niezbędnego do jej 
prowadzenia i znajdującego się na terenie nieruchomości, do której ostateczny 
odbiorca wsparcia posiada tytuł prawny, w tym m.in. utworzenie altany 
śmietnikowej, chodnika, ogrodzenia, zieleni, promocji i informacji o 
realizowanym zadaniu dofinansowanym ze środków KPO wynikające ze 
Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia 
Odporności. 

  

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029
https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029
https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029


            Oświadczenie o zapoznaniu się z wymogami FERS* 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami Programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 i oświadczam, że realizowane 
zadanie będzie spełniało wymogi w nim wskazane. Ponadto jestem świadoma/y, że ze 
środków FERS na tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u 
dziennych opiekunów można sfinansować poniżej przedstawione działania. Opisy tych 
działań dostępne są w treści programu MALUCH+ 2022–2029 (link). 

a. adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, tj. dostosowanie 

budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością), w 
tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni itp., w celu utworzenia 
żłobka lub klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, 

b. zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, 
wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki). 

Uzupełniająco w stosunku do kosztów wskazanych w lit. a i b, finansowaniu mogą 
podlegać działania polegające na: 

zakupie – stanowiących wyposażenie instytucji opieki – pomocy do prowadzenia 
zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu 
oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii 
dzieci ze specjalnymi potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, 
sprzętu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyposażeniu i 
montażu placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem, 
dostosowaniu otoczenia instytucji opieki niezbędnego do jej prowadzenia i 
znajdującego się na terenie nieruchomości, do której ostateczny odbiorca 
wsparcia posiada tytuł prawny, w tym m.in. utworzenie altany śmietnikowej, 
chodnika, ogrodzenia, zieleni,  

promocji i informacji o realizowanym zadaniu dofinansowanym ze środków FERS 
, o których mowa w pkt. 9.3.3.2. Programu. 

Liczba miejsc opieki planowanych do utworzenia Liczba 

miejsc opieki do utworzenia i przyznana kwota 

dofinansowania 

W ramach programu MALUCH+ 2022–2029 

dofinansowanie ze środków KPO wynosi do 35 

862 zł bez VAT na miejsce, a ze środków 

FERS - do 12 410 zł z VAT na miejsce. Gminie 

[…] przyznano środki finansowe z KPO i/lub z 

FERS na utworzenie nowych miejsc opieki oraz 

ich funkcjonowanie. Ze środków KPO możliwe 

jest utworzenie 10 miejsc, a dofinansowanie na 

ten cel wynosi 358 620,00 zł. Ze środków 



FERS możliwe jest utworzenie 15 miejsc, a 

dofinansowanie na ten cel wynosi 186 150,00 

zł. Na funkcjonowanie ww. liczby miejsc opieki 

do utworzenia z KPO przyznano 

dofinansowanie z FERS w kwocie 753 300,00 

zł. Na funkcjonowanie ww. liczby miejsc opieki 

do utworzenia z FERS przyznano 

dofinansowanie z FERS w kwocie zł. 

Wskazana liczba miejsc opieki i kwota 

dofinansowania są gwarantowane. Jeśli 

potrzeby gminy są większe możliwe jest w 

części „Planowana liczba miejsc opieki do 

utworzenia” wskazanie do dofinansowania 

większej liczby miejsc opieki niż przyznana i 

wyższej  kwoty  dofinansowania.  Jednak 

miejsca te zostaną dofinansowane tylko w 

sytuacji dostępności środków. Możliwe jest też 

wskazanie niższej liczby miejsc i niższej kwoty 

dofinansowania. 

 

 
Wysokość dofinansowania do 

funkcjonowania z FERS na miejsca z KPO 

 

Wysokość dofinansowania do 

funkcjonowania z FERS na miejsca z FERS 

 

Planowana liczba miejsc opieki do utworzenia 

Ze środków KPO można utworzyć wyłącznie 

miejsca opieki w żłobku i klubie dziecięcym. Ze 

środków FERS można utworzyć miejsca opieki 

w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego 

opiekuna. Należy wskazać planowaną do 

utworzenia liczbę miejsc opieki. Może być ona 

taka sama lub inna (niższa lub wyższa) niż 

Liczba miejsc do utworzenia z KPO 

Wysokość dofinansowania ze środków KPO 

Liczba miejsc do utworzenia z FERS 

Wysokość dofinansowania ze środków 
FERS 

10 

358 620,00  

15 

186 150,00 

301 320,00 

451 980,00 



wynikająca z wyżej zaprezentowanej 

informacji. 

Liczba tworzonych miejsc opieki wg źródeł 

finansowania i form opieki, z tego z: 

 

Dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki 

 Utworzenie miejsc opieki ze środków KPO i FERS wiąże się z otrzymywaniem 
dofinansowania do ich funkcjonowania. Dofinansowanie to obejmuje okres 12 
miesięcy funkcjonowania miejsca nowoutworzonego z KPO lub FERS, a następnie 
jego utrzymania przez kolejne 24 miesiące (łącznie 36 miesięcy) po utworzeniu 
miejsc opieki, maksymalnie do 31 grudnia 2029 r. Podmiot prowadzący instytucję 
opieki ma dodatkowo okres do 3 miesięcy po dokonaniu wpisu miejsc opieki 
utworzonych ze środków KPO i FERS do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub 
wykazu dziennych opiekunów, w czasie którego miejsca powinny zostać 
obsadzone przez dzieci, tj. podmiot prowadzący instytucję opieki zawarł umowę z 
rodzicem/opiekunem lub w przypadku gdy zgodnie z procedurami obowiązującymi 
w instytucji opieki prowadzonej przez jst umowy nie są zawierane, dziecko zostało 
zapisane do instytucji opieki prowadzonej przez jst zgodnie z procedurami w niej 
obowiązującymi. Przy wykorzystaniu dodatkowych 3 miesięcy na obsadzenie 
miejsc nie można przekroczyć terminu 31 grudnia 2029 r. na realizację zadania 
dofinansowania funkcjonowania miejsc opieki. Miesięczna kwota dofinansowania 
do funkcjonowania miejsca wynosi do ok. 837 zł. 

 

35 

1)  KPO, z tego : 

20 

a) w żłobku, 

10 

b) w klubie dziecięcym, 

10 

2)  FERS, z tego : 

15 

a) w żłobku, 

15 

b) w klubie dziecięcym, 

0 

c) u dziennego opiekuna. 

0 

W przykładzie wskazano liczbę miejsc 

opieki większą niż wynika to z podziału 

środków algorytmem (jest to 

dopuszczalne). 

W przykładzie wskazano liczbę miejsc 

opieki równą liczbie miejsc z podziału 

środków FERS algorytmem. Możliwe jest 

również zwiększenie liczby miejsc opieki 

z KPO (20) o liczbę miejsc opieki z FERS – 

wnioskując tym samym o utworzenie 35 

miejsc opieki z KPO (zamiast z KPO i 

FERS). Takie żądanie będzie 

uwzględnione przez Ministra w 

przypadku dostępności środków 

finansowych z KPO. W przeciwnym razie 

15 miejsc z FERS będzie i tak 

zagwarantowanych. 



 

Liczba miejsc opieki z dofinansowaniem do 

 

 

 

Wydatki w podziale na źródło finansowania 

KPO 

Wydatki na tworzenie miejsc bez VAT (netto) 

 

 

 

 

 

 

 

funkcjonowania: 

35 

z tego: 

1)  z KPO : 0 

2)  z FERS : 0 

Dofinansowanie, z tego: 

717 240,00  zł 

Wydatki majątkowe  * 

600 000,00  zł 

Wydatki bieżące  * 

117 240,00  zł 

Wkład własny  * 

0 ,00 zł 

Ogółem  * 717 240,00  zł 

20 

15 



 

 

VAT w wydatkach na tworzenie miejsc 

VAT dotyczący dofinansowania, z tego: 

 

Wydatki na tworzenie miejsc z VAT (brutto) 

Dofinansowanie, w tym VAT, z tego: 

 

 

 

 

147 379,20  zł 

VAT dotyczący wydatków majątkowych  * 

138 000,00  zł 

VAT dotyczący wydatków bieżących  * 

9  379,20 zł 

VAT dotyczący wkładu własnego  * 

0 ,00 zł 

VAT ogółem  * 

147 379,20  zł 

864 619,20  zł 

Wydatki majątkowe, w tym VAT  * 

738 000,00  zł 

Wydatki bieżące, w tym VAT  * 

126 619,20  zł 

Wkład własny, w tym VAT  * 

0 ,00 zł 

Ogółem, w tym VAT  * 

864 619,20  zł 



 

FERS 

Wydatki na tworzenie miejsc bez VAT (netto) 

 

 

VAT w wydatkach na tworzenie miejsc 

VAT dotyczący dofinansowania, z tego: 

 

 

 

 

Dofinansowanie, z tego: 

152 643,00  zł 

Wydatki majątkowe  * 

95  557,00 zł 

Wydatki bieżące  * 

57  086,00 zł 

Wkład własny  * 

0 ,00 zł 

Ogółem  * 152 643,00  zł 

33  507,00 zł 

VAT dotyczący wydatków majątkowych  * 

28  543,00 zł 

VAT dotyczący wydatków bieżących  * 

4  964,00 zł 

VAT dotyczący wkładu własnego  * 

0 ,00 zł 

VAT ogółem  * 

33  507,00 zł 



Wydatki na tworzenie miejsc z VAT (brutto) 

Dofinansowanie, w tym VAT, z tego: 

 

Ogółem na tworzenie 

Wydatki na tworzenie miejsc bez VAT (netto) 

 

 

 

 

 

 

186 150,00  zł 

Wydatki majątkowe, w tym VAT  * 

124 100,00  zł 

Wydatki bieżące, w tym VAT  * 

62  050,00 zł 

Wkład własny, w tym VAT  * 

0 ,00 zł 

Ogółem, w tym VAT  * 

186 150,00  zł 

Dofinansowanie, z tego: 

869 883,00  zł 

Wydatki majątkowe  * 

695 557,00  zł 

Wydatki bieżące  * 

174 326,00  zł 

Wkład własny  * 

0 ,00 zł 

Ogółem  * 869 883,00  zł 



VAT w wydatkach na tworzenie miejsc 

VAT dotyczący dofinansowania, z tego: 

 

Wydatki na tworzenie miejsc z VAT (brutto) 

Dofinansowanie, w tym VAT, z tego: 

 

 

180 886,20  zł 

VAT dotyczący wydatków majątkowych  * 

166 543,00  zł 

VAT dotyczący wydatków bieżących  * 

14  343,20 zł 

VAT dotyczący wkładu własnego  * 

0 ,00 zł 

VAT ogółem  * 

180 886,20  zł 

1  050 769,20 zł 

Wydatki majątkowe, w tym VAT  * 

862 100,00  zł 

Wydatki bieżące, w tym VAT  * 

188 669,20  zł 

Wkład własny, w tym VAT  * 

0 ,00 zł 

Ogółem, w tym VAT  * 

1  050 769,20 zł 



Oświadczenia 

 

 

Oświadczam, że realizując zadanie gmina będzie mogła odzyskać poniesiony koszt 

podatku VAT. 

Oświadczam, że wykazane we wniosku o dofinansowanie wydatki przewidziane do 

poniesienia na utworzenie jednego miejsca opieki nie są i nie będą jednocześnie 

finansowane z różnych wspólnotowych programów, instrumentów finansowych i 

funduszy, w tym z innych niż FERS funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Oświadczam, że dofinansowanie do funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki 

przeznaczone będzie na pokrycie kosztów funkcjonowania miejsc. 

 Oświadczenie o odzyskaniu VAT  

 Oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania * 

 Oświadczenie o funkcjonowaniu nowych miejsc *  

Załączniki 

Nazwa Plik Data dodania Akcje 

 Dodaj Załącznik 

 Powrót  Historia modyfikacji  Zapisz 

Oświadczam, iż realizując zadanie gmina nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionego kosztu 

podatku od towarów i usług. 

(Zaznaczenie powyższego oświadczenia spowoduje przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztu 

podatku od towarów i usług w ramach programu MALUCH+ 2022-2029) 


